Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 24. neděle v mezidobí
16.9.2018
16.9 ne

24. neděle
v mezidobí

7.00 za farníky
8.45 za živou a + rodinu
18.30 za Cyrila Krčka a za + rodiče, manželky

17.9 po

sv. Kornélia
a Cypriána

18.9 út

7.00 za dvoje + rodiče a dva + bratry
18.00 za Libora Šenkyříka a celou rodinu

19.9 st

sv. Januária

18.00 za + manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

20.9 čt

sv. Ondřeje
a druhů

18.00 Kobylnice

21.9 pá

sv. Matouše

18.00 Na poděkování za 50 let manželství a za dvoje + rodiče
7.30 Na poděkování za 80 let života a 60 let manželství

22.9 so
23.9 ne

25. neděle
v mezidobí

7.00

za dvoje + rodiče a prarodiče s prosbou o Boží milosrdenství
a ochranu pro živou rodinu

8.45

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, 50 let
manželství a za Boží požehnání pro celou rodinu

18.30 za farníky
• Tento týden začíná vyučování náboženství (kromě 1.třídy). Upřesněný rozpis najdete
na nástěnce.
• Přestal nám fungovat farní web, nejdůležitější informace najdete na náhradní adrese
www.farnostslapanice.webnode.cz
• V sobotu od 9 do 12 bude u nás děkanská rekolekce pro katechety. Přihlaste se
u Moniky Hoffmannové.
• Příští neděli bude sbírka do diecézního fondu PULS. Svým darem podpoříte službu
kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz. Ve
středu přijede na dětskou mši sv. P. Kafka a po mši bude mít setkání s donátory.
• Ve čtvrtek 27.9. je na Petrově setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem.
Mohu vzít 4 děti do auta. Kdo máte zájem, přihlaste ještě dnes na faře.
• Po příští neděli začneme s výměnou oken. V sobotu od 9.00 se bude konat brigáda na
vyklizení kostela.
• Světový apoštolát Fatimy Vás zve v sobotu 6.10. do Koclířova na Mariánskou
konferenci, která je každoročně součástí první říjnové soboty. Hosty budou otec
biskup Jan Vokál a P. Štěpán Maria Filip O.P. Ze Šlapanic bude vypraven autobus.
Kdo chcete jet, zapište se do 30.9. v sakristii.
• Na BiGy začíná Biblický kurz „Izaiáš“ a „Markovo evangelium“ s biblisty Petrem
Marečkem a Stanislavem Pacnerem. Bude to pět večerních setkáních 1 x za 14 dní ve
čtvrtek: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin.
• Teologický kurz bude probíhat od října 2018 do května 2019 1 × za 14 dní, vždy cca
od 9 do 15 hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit
své náboženské vzdělání. Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru
do pátku 21. 9. Přihlášku a další info o obou kurzech najdete na stránkách biskupství.

